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Висновок державно! санiтарно-епiдемiологiчно! експертизи
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фiтинrи виробництва фiрми SANНA Kaimer GmbH&Co.KG (зriдно з додатком)

(об'rкта експертнзи )

код за УКТ3ЕД: 7307
(код за дют, код за УКТЗБД артикул)

для питноrо воДопостачання, систем опалення, кондицiонування, охолодження, стисненого повiтря,

солярних систем та промислового використання, спринклерних систем ВОГRегасiння, для rазопроводiв.

(сфера застосування та реaniзацй об'rкта експертизи)

«SANНA Kaimer GmbR & Со. KG». 1т Teelbruch 80,45219 Essen, Germany, Нiмеччина ,
(кpaiHa. виробкик, адреса, мiсцезнаходжеккя, телефок, факс, E-rnail, WWW)

«SANНA Kaimer GmbH & Со. KG». 1т Teelbruch 80,45219 Еssеп, Gегmапу,Нiмеччина,

(заяВНИJ< експертизи,адреса, мiсцезкаходження, телефок, факс, E-rnail, WWW)

(даиi про КОИ7рЗКТ ка постачакня об'rктз експерткзи в Yкpai'нy)

Об'Е:КТ експертизи вiдповiдас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
мiграцiя шкiдливих речовин не повинна перевищувати i'x ДКМ: формальдегiду - О,! мг/дмз, метилового спирту

- 0,2 мr/дмЗ, iзопропи.iювого спирту - 0,1 мг/дм 3 , iзобутилового спирту - 0,5 мг/лм 3 , етилацетату-О,I; гексану

-0,1 мг/дм 3, гептану-О,1 мг/дм3, СВИНЦЮ -0,03 мг/лмз, мiдi -1 мг/дмз, цинку -1 мг/лм3 ; кадмiю-О,ООI,

Водопровiднавода пicля контактуз фiтiнгаМl1 повинна вiдповiдати ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" та

ДСанПiНу 136/40-97
(критерii безпек" I ПОКЗЗИIIКИ)

Необхiдними умовами використання /застосування, зберirання, транспортування, утилiзацij', знищення

с:

Дотримуватись рекомендацiй виробника

(особливостi умов використаиня, '3астосування. зберiганн" 7ранспортувани" утилiзацi'" знищенн,)

За результатами державноi' санiтарно-епiдемiологiчноi' експертизи фiтинги виробництва фiрми SANHA Kaimer
атьн&со.ка (згiдно з додатком), за наданим заявником зразком вiдповiдаЕ: вимогам дiючого caHiTapHoro
законодавства YKpai"Нl1 j за умови дотримання вимог цъого висновку може бути використаний в заявленiй сферi

застосування.

TepMiH придатностi:



(;нформац;я ЩОДО етикетки, ;иструкц;я, правила ТОЩО)

ВИСНО80К дiйсний до: 30.07.2014 р.

Вiдповiдальнiстьза дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При змiнi рецептури, технологi! виготовлення, якi можуть змiнити властивостi об'екта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'екта експертизи

даний висновок втрачае силу.

На кордонi санiтарно-епiдемiологiчногоконтролю за показниками безпеки не потребують

(показники безпеки, як; л;длягають контролю иа KOpAOHi)

при митному оформленнi вантажу санiтарно-епiдемiологiчного контролю за показниками безпеки не

потребують

(показнИl<И безпеки, як; пiдлягають контролю при митному оформленнi)

Поточний державний санелiднагляд здiйснюеться згiдно з вимогами цього висновку: При

використаннi!реалiзацi! пiдлягають вибiрковому державному санiтарно-епiдемiологiчному нагляду за

дотринанням вимог даного висновку та чинного caHiTapHoro законодавета.

(показники безпеки, якi здiйснюються при nOTOQHoMY державному санепiднаглядi)

Санiтарно-епiдемiологiчна станцiя Державного

управлiння справами

Протокол експертизи

м.Ки!в, вул.заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, м;сцезнаходження, телефон, факс, E-ma;l, WWW)

N2 4145 вiд 30.07.2009р.

(N. протоколу, дата ЙОго затвердження)

Керiвник експертноi' KOMicii' Гаврильченко Олена reoprii'BHa



Додаток до висновка державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

В1Д" 1.-0" О +- 2009 р. Х2 05.03.02-03/ t; 6 -1 S 7
«SANHA Kaimer GmbH & Со. KG», код УКТ ЗЕД 7307

NQ
Назва продукцii

п/п

1 Прес-фiтинги з нержавiЮЧОl сталi торгово! марки NiroSan <&J_

Press (серiя 9000), NiroSan ®-Press Gas (серiя 17000), NiroSan
®-Press Industry (серiя 18000), NiroSan ®-Press SF(серiя 19000)
для використання у системi з трубами торгово! марки

NiroSan®(серiя 9000), NiroSan®- Есо, NiroSan ®SF(серiя
19000), NiroSan®- F та NiroTherm®

2 Прес-фiтинги з оцинковаНОl сталi з гальванiчним покриттям

торгово! марки SANНA Therm ®для використання у системi
з трубами ТОРГОВОl марки SANНA®- Therm (серiя 24000) та
NiroTherm®

3 фiтинги чавуннi рiзьбовi торгово! марки SANНA<&J для

використання у трубопроводах водопостачання, опалення та

промислового використання

Експертна комiсiя

Протокол експертизи

Керiвник експертноУ KOMiciY

Санепiдстанцiя Державного управлiння справами

м.КнУв, вул.Заболотного, 15 т.526-55-32

Факс 526-50-06

ис/
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